
 

 

B&W-besluitenlijst van 27 oktober 2015, nr.    OPENBAAR  
  
Leden  
Burg. : A.J. van Hedel 
Secr. : M. Klos 
Weth. I: E.M. van Ooijen 
Weth. II: J.B. Paauw 
Weth. III: L. Tuiten 
  

 
Vlgnr Reg.nr.   Onderwerp/voorstel Beslissing  
1.  BW15.0829 

 
NIET OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 20 oktober 2015 

Conform vastgesteld 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
2.  BW15.0806 

 
Bovenregionale inkoop jeugdhulp 2016 Conform besloten 

Voorstel: 
1. Bijgaande inkoopnotitie G6 Bovenregionale inkoop jeugdhulp 2016 vast te stellen. 
2. In te stemmen met het proces om tot verlenging van de contracten te komen.  
3. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
3.  BW15.0695 

 
Herontwikkeling vinkenweide Conform besloten 

Voorstel: 
1. In principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan, met dien verstande dat:  

wordt ingestoken op reguliere woningen, inclusief het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar een 
reguliere zelfstandige woning;  

2. Het gemeentelijke beleid voor functieverandering als uitgangspunt geldt en in dat kader een ruimtelijke 
kwaliteitsbijdrage wordt geëist waarvan ook natuurontwikkeling deel uit maakt;binnen de natuurontwikkeling 
een recreatief/toeristische kwaliteitsbijdrage moet worden gezocht.  

3. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
4.  BW15.0744 

 
Externe veiligheid Niet behandeld. Afgevoerd van de 

agenda.  
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5.  BW15.0763 
 

Ontwerpbestemmingsplan Pongeweg 2 Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Pongeweg 2”; 
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Pongeweg 2”, daags na publicatie zes weken voor zienswijzen ter inzage te 

leggen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
6.  BW15.0815 

 
Instemmen met aanwijzen tijdelijke plaatsvervangende gemeentesecretaris Conform besloten 

Voorstel: 
1. De heer M. Romeijn tot de benoeming en/of startdatum van de nieuwe procesmanager Beleid & Regie, aan 

te wijzen als plaatsvervangend algemeen directeur/gemeentesecretaris. 

 
7.  BW15.0798 

 
Gegevensverwerking en privacy in 3d Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het kadernotitie gegevensverwerking en privacy in de 3 decentralisaties 2016-2018 en 

de bij behorende documenten en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
 


